
Звіт  

за результатами анкетування здобувачів вищої освіти стосовно 

оцінювання освітньої програми в Донбаській державній 

машинобудівній академії 

 

1. Загальні відомості 

 

Освітня програма  39569 Менеджмент 

Рівень вищої освіти Молодший бакалавр 

Спеціальність 073 Менеджмент 

ПІБ гаранта ОП Волошина Олена Олексіївна 

Терміни проведення анонімного 

анкетування 
12.04.2021 р. – 19.04.2021 р. 

Форма навчання денна/заочна 

Кількість здобувачів, що взяли участь 

у анонімному анкетуванні 
5 

 

  



2. Результати анонімного анкетування за шкалою від 0 (низький рівень) 

до 5 (високий рівень) 

 

 

 

 

  



 

  

 

  



 

 

 

  



 

  

 

 



 

  

 

Загальний аналіз відповідей здобувачів початкового рівня (короткий 

цикл) вищої освіти свідчить про задовільний рівень оцінювання освітньо-

професійної програми 39569 «Менеджмент», при цьому в якості 

рекомендацій та побажань від студентів необхідно зазначити наступне: 

1) здійснити заходи щодо виявлення характеру негативних вражень та 

невиправданих сподівань здобувачів стосовно реалій підготовки за обраною 

освітньою програмою; 

2) проаналізувати та за необхідності здійснити перегляд освітньої 

програми з метою покращення її змісту (перелік компонент), якості та 

результатів навчання; 

3) проаналізувати та за необхідності скорегувати зміст дисциплін циклу 

професійної підготовки для вдосконалення формування фахових компетент-

ностей здобувачів; 

4) проаналізувати та розширити перелік дисциплін вільного вибору; 

5) актуалізувати зміст дисциплін вільного вибору для формування 

індивідуальної освітньої траєкторії; 



6) з метою удосконалення освітнього процесу здобувачі вищої освіти 

відзначили: 

− бажано налагодити тісну взаємодію з провідними підприємствами 

регіону та мати ефективне спілкування з фахівцями з цих підприємств; 

− хотіли б мати більше практичного досвіду, більше кейсів та 

презентацій, які є актуальними за теоретичним змістом сьогоденню; 

− бажано здійснити удосконалення пропонованих курсів з дисциплін 

вільного вибору за змістом з урахуванням сучасних трендів; 

− необхідно використовувати методи викладання та навчання, що 

стимулювали б здобувачів до самовдосконалення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В. о. завідувача кафедри  

«Менеджмент» 

        доц. Фоміченко І. П. 

        Начальника відділу з внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти 

доц. Задорожньої І.М. 

 

 

 

Службова записка 

 

 З метою вдосконалення якості освітнього процесу в Донбаській 

державній машинобудівній академії в межах освітньо-професійної програми  

39569 «Менеджмент» прошу ознайомитися і проаналізувати проміжні 

результати анонімного анкетування здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» (початковий рівень (короткий цикл) 

вищої освіти) стосовно її оцінювання та прийняти відповідні рішення з 

удосконалення якості освітньої діяльності, а також здійснити заходи з 

удосконалення якості викладання та навчання. 

 

 

 

 

 


